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Den billige tildvelse
nesker. Men Sigfred Pedersen gflr videre. I sin applikation bliver de, der ikke er
rede til at tilgive andre lig
med folk, som "mAtte tale
"dyre.. ord om Guds forsoning og tilgivelse- for derefDet er synd for det gode udter at gA ud og skabe "grAd
tryk >denbillige tilgivelse"og den sag, det represente- og te nders skaren,. for
rer
at universitetslektor deres skyldige spster eller
broder". Jeg skal ikke diskuSigfred Pedersen i KD d.
tere berettigelsen af disse
19.5.selv misbrugerdet, idet
generaliserende vendinger.
han i sine applikationer indSulle det virkelig vise sig, at
ferer nogle elemeriter, som
hensigten alene er at skabe
er fremmede for de skriftord, han citerer. Applikati"grAd og tenders skaeren,.,
kan man ikke nok distancere
onerne er relateret til de kirkelige polariseringstenden- sig herfra. Vigtigst er det
imidlertid, at den nevnte
ser, men kan ogsAleses med
et sideblik til den lpbende identifikation er totalt forfejlet.
debatom fortabelsen.Da jeg
naerer den dybeste respekt
Hos Jesus, dvs. sldan
for den fagligeteologiskeeksom han er presenteret i
spertise hos Sigfred Pedersen, er det med ikke liden
evangelierne, henger tinundren, at det kan konstate- gene mere sammenend som
sA. Det er videnskabeligtalres, at han jonglerer og
kombinerer,som han faktisk
delesumulig at postulere,at
en
fortabelses-virkelighed
EQT'
ikke er integreret i evangeHavde Sigfred Pedersen
liernes helsides billede af
videreudviklet temaet om
Jesu forkyndelse.Han tilgiver og nedbryder skel, hvil"den billige tilgivelse" og
gerne - om muligt - endnu
ket medfprer nye skel, nemstrerkere advaret "fromme
lig mellem ham og de mennesker, der ikke vil tage
folk" om risikoen ved selv at
imod ham. Og i sin forkynblive lukket ude fra Guds rige, havde han ikke blot fAet
delse, som har tilgivelsefor
fortegn indgAr kraftige adsagt noget vresentligt, men
han havde ogsA kunnet g4re
varsler mod dem, der ikke
det pA en for en ekseget hatager imod hans tilgiver. At
bil mAde. For selv om det
forstA Jesussom en person,
ikke havde giort noget, delsom ikke satte skel er en ilvom det ikke havde giort
lussion, selv om han ennoget, dersom det bare melskede at alle skulle tage
imod ham. I denne forbinlem linjerne var blevet forudsat, at der ogsl blandt
delseer det ikke uvesentlig,
at Siefred Pedersenundlader
"fromme folk" findes i det
mindste en vis grad af evanat give sine lesere den viggelisk selvkritik, kan kristne
tige oplysning, at umiddelikke
nok
advare
andre
bart fOr det for hans argukristne pA dette punkt. Hvis
mentation sA vigtige afsnit
Matt. 18,21-35,tales desr i
Jesu talte om og undertiden
vv. 15-18(20) om forhgldet
imod sin samtids religigse
ledere ikke blot skal have en
til en medkristen som synhistorisk betydning for os,
der. Jeg skal gernemedgive,
men ogsA er relevant i vores
at jeg ikke har patentlpsning
pA, hvordan dette afs it skal
forkyndelsessituation, er det
klart, at sAdanne afsnit priappliceresi vor kirkelige situation, men det viser, at
mert skal leses som en advarsel til kirken og enkelte
tanken om at sretteskel ikke
kristne, ikke mindst dets leer sAfiern fra Jesus,som det
dere.
antydes af Sigfred Pedersen.
Laerer ved Menighedsfa-

kultetet
KAI
KJ.IER-HANSEN, Ellebrekvej 5, Lystrup, skriver:

Vi er ganske enkelt ferdige som kristne, dersom vi
har giort os frerdige med
Guds tilgivelse af os og dset
hermed sn€vert forbundne:
vor tilgivelse af andre men-

Kontekstenviser videre. at
Matthaus ikke har opfattet
tingene sA enkelt, som de
presenteres i Sigfred Pedersens artikel. Og i hvert fald
er det ud fra en fagteologisk

bedgmmelseyderstbetenkeligt, at der skgjtesover et afsni t (Matt. 18,15-18),som
bAde findes i den sn&vrere
kontekst og desuden i sag
svarer til problembehandlingen igvrigt. Det ville ikke
have gAet upAtalt igennen i
en stud. theol.s emnekreds.
for nu i disseeksamenstider
at v&re lidt spydig!
Hvad vigtigereer: Vil man
idag ikke integrereadvarsler
imod synd, falske profeter,
fortabelse eller at bygge sit
liv pA "sand,, - for nu at alludere til Matt. 7, som illustrerende nok indeholder
disse advarsler, samtidig
med at kapitlet indledesmed
udsagnet:"Dpm ikke, for at
- sAhar
I ikke skal dommes(<
man p[ bekostningaf det utvivlsomt positive, at der
ikke settes skel mellem
mennesker opnAet, at der
settes skel mellem Jesusog
Jesus. Eller, hvis man vil
redde Jesus: at der settes
skel mellem Jesus og evangelisterne, som videregiver
en senere vrangforestilling.
Den pris er for dyr!
Sigfred Pedersens artikel
er betydningsfuldmed deres
ansatser til en teologi om
den billige tilgivelse. Som
argaumenti den lpbendedebat om fortabelse, siger den
ogsA noget vigtigt til
"frornme folk", for som det
rigtigt hevdes: " ...den sikreste mAde,hvorpAman naturnodvendigtlukker sig selv
ude fra Guds rige, er ved at
spge at lukke dets til for andre". Men den har intet vesentligtat sige om, hvordan
vi integrerer og behandler
Jesu advarslerom synd og
falsk lare, somjo netop ofte
er firsag til polariseringeni
kristelige kredse. For lige sA
rigtigt det €r, at man kan
lukke sig selv ude fra Guds
rige ved at lukke det for andre, lige sA rigtigt er det
ifglge evangelierne,at man
kan forhindremenneskeri at
komme ind i Guds rige - eller i at blive der - ved at tale
ualvorligt, sorglgst eller direkte falskt om fundamentale bibelske sandheder,
hvortil ogsA hgrer en nermere konkretiseringaf synd
og fortabelse.

